

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس
	الجزء الرابع
	تابع حرف الميم
	206 - محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن على بن غازى العثمانى الأصل
	207 - محمد فتحا بن عيسى الفهدى
	208 - محمد بن مخلوف الضريسى المكناسى
	209 - محمد بن قاسم بن عبد الواحد الكتانى النسب الفاسى الأصل المكناسى النشأة الحسنى الإدريسى
	210 - محمد بن أبي القاسم بن على بن عبد الرحمن بن أبي العافية المكناسى
	211 - محمد بن الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد
	212 - محمد بن حسين العبدلى السهلى، وقيل اسمه أحمد، شهر بأبى الرواين
	213 - محمد بن قاسم بن على بن أبى العافية المكناسى
	214 - محمد بن محمد بن أحمد بن على بن عبد الرحمن
	215 - محمد بن عبد الرحمن بن بصرى الولهاصى
	216 - محمد فتحا بن الشيخ أبى المحاسن يوسف الفاسى وأكبر أولاده
	217 - محمد فتحا بن محمد بن موسى المكناسى المدعو العشير
	218 - محمد الوقاد المكناسى
	219 - محمد بن أحمد بن محمد التلمسانى أبو محمد قاضيها يعرف بابن الوقاد
	220 - محمد بن قاسم بن محمد الأنصارى المالقى الضرير الشهير بابن قاسم نزيل مكناسة الزيتون����������������������������������������������������������������������������������������������
	221 - محمد بن محمد الغمارى بالمعجمة الكومى المكناسى
	222 - محمد بن مبارك الزعرى الأصل المكناسى النشأة
	223 - محمد السبع بن عبد الرحمن المجذوب الولى الشهير
	224 - محمد بن أبى القاسم بن محمد بن محمد بن قاسم بن أبى العافية الشهير بابن القاضى المكناسى
	225 - محمد بن أحمد بن عزون الجزنائى أبو عبد الله المكناسى
	226 - محمد بن أحمد بن عزوز المكناسى
	227 - محمد بن أحمد الصباغ لقبا البوعقيلى نسبا
	228 - محمد فتحا ابن الحافظ الضابط أحمد بن أبى المحاسن يوسف الفاسى
	229 - محمد العرائشى أبو عبد الله
	230 - محمد الغمارى�������������������������
	231 - محمد بن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن جابر الغسانى الأصل
	232 - محمد بن الحسن المجاصى
	233 - محمد بن أحمد المزطارى المكناسى الشاذلى
	234 - محمد بن محمد العناية
	235 - محمد بن عمر السجلماسى الأصل الزرهونى الزاووى الدار والإقبار
	236 - محمد البصرى المكناسى
	237 - محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بصرى المكناسى الشيخ المقرئ
	238 - محمد بن محمد الكاتب القيسى الأندلسى نجارا، الفاسى منشأ ودارا وقرارا
	239 - محمد المدعو حم بن عبد الوهاب الوزير الغسانى الأندلسى الأصل الفاسى الدار والوفاة المكناسى الوظيف
	240 - محمد فتحا بن مولانا الجد الأعظم أمير المؤمنين مولانا إسماعيل
	241 - محمد بن الفقيه البركة أبى القاسم عليلش الحضرمى القرشى البكرى الصديقى التيمى
	242 - محمد بن أبى مدين بن الحسين بن إبراهيم السوسى المنبهى
	243 - محمد بن عبد الرحمن بن محمد فتحا
	244 - محمد أبو عبد لله بن محمد العكارى الرباطى
	245 - محمد بن العربى الغمارى
	246 - محمد فتحا الحاج بن عبد القادر التستاوتى
	247 - محمد بن العلامة أبى عبد الله محمد بن الإمام المتقن أبي زيد عبد الرحمن بصرى الولهاصي
	248 - محمد بن العياشى أبو عبد الله المكناسى
	249 - محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الفاسى
	250 - محمد أبو عبد الله المكناسى الأصل الفاسى الدار والإقبار
	251 - محمد أبو عبد الله بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد اليحمدى
	252 - محمد حنوش����������������������
	253 - محمد بن على العفاني الزرهونى أبو عبد الله
	254 - محمد البوعصامى
	255 - محمد بن عبد الله بن مصالة الفازازى المعروف بابن عبود المكناسى
	256 - محمد بن الطيب بن عبد القادر بن الحاج حم سكيرج
	257 - محمد البوعصامى المكناسى أصلا الفاسى دارا ومنشأ وقرارا
	258 - محمد المدعو البهلول بن عبد الرحمن الفيلالى البوعصامى
	259 - محمد بن عبد السلام البيجرى
	260 - محمد بن الحسن الملقب بالجنوى الشريف الحسنى العمرانى نزيل مكناس���������������������������������������������������������������������������
	261 - محمد بن العلامة النظار محمد بن عبد السلام البيجرى المكناسى
	262 - محمد بن عبد الواحد بن الشيخ الأموى المكناسى
	263 - محمد بن الحسن الوكيلى
	264 - محمد فتحا بن محمد بن سميه بن عبد الرحمن بن عبد الله
	265 - محمد بن العلامة القاضى أبى عبد الله محمد الطيب
	266 - محمد بن عبد الوهاب بن عثمان الكاتب السفير الرحالة الوزير الكبير المكناسى النشأة والدار
	267 - محمد بن قاسم بن حلام المكناسى الدار والقرار
	268 - محمد بن عبد القادر بن محمد فتحا بن عبد القادر بن على بن موسى بن المير الصبيحى النافعى الغربوى أصلا الزرهونى دارا ومدفنا يعرف بابن قدور���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	269 - محمد بن العربى الزمورى، من زمور الشلح القبيلة البربرية الشهيرة، الحدرانى بفتح الدال وتشديد الراء نسبا المكناسى دارا
	270 - محمد بن عيد الرحمن الشهير بابن هنو اليازغى قاضيها
	271 - محمد بن أحمد بن الكبير العوفى قاضيها
	نسب آل ابن سودة

	272 - محمد بن الكبير العوفى
	273 - محمد فتحا بن أحمد بن محمد بن الولى الصالح
	274 - محمد بن عبد الوهاب أجانا
	275 - محمد بن عمر الصنهاجى الأصيل المكناسى الدار
	276 - محمد بن حمادى الصنهاجى الأصل المكناسى الدار
	277 - محمد السلاوى أحد موالى السلطان مولانا سليمان والدا عن والد
	278 - محمد الزرهونى الأصل الفاسى الدار
	279 - محمد بن الطاهر بن محمد بن محمد فتحا بن السعيد
	280 - محمد بن منصور الفويسى المراكشى
	281 - محمد بن الطيب الشريف الحسنى العلوى البلغيثى
	282 - محمد بن إدريس بن محمد العمراوى الوزير الأديب الكبير
	283 - محمد أبو عبد الله بن على بن حرزهم المكناسى أصلا ومنشأ ودارا
	284 - محمد فتحا بن أبي سالم عبد الله بن الطاهر الشريف الأمرانى
	285 - محمد بن العربى بن عمر الصنهاجى أصلا المكناسى دارا ومنشأ��������������������������������������������������������������������
	286 - محمد فتحا ابن الهادى غريط المكناسى النشأة والدار المراكشى الإقبار
	287 - محمد بن عبد السلام بن عبود أبو عبد الله المكناسى أصلا ومنشأ السلاوى الدار والمدفن
	288 - محمد الوزير أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله غريط
	289 - محمد أمزاج المكناسى الأصل الفاسى النقلة والدار
	290 - محمد بن هاشم العلوى الحرونى المكناسى الدار والإقبار
	291 - محمد بن محمد بن التهامى بن حمادى الحمادي المدعو السريح المكناسى
	292 - محمد بن الهادى بن عبود المكناسى النشأة والدار والقرار والإقبار
	293 - محمد العياشى بن المكي بو شمعة المكناسى
	294 - محمد بن المجذوب ابن عزوز يدعى الهويج بالتصغير المنكاسى
	295 - محمد بن محمد بن أحمد المصمودى
	296 - محمد بن الهادى الشريف الحسنى العلوى حفيد السلطان مولانا سليمان
	297 - محمد بن سميه بن العناية ابن فقيرة الأنصاري المكناسى����������������������������������������������������������������
	298 - محمد بن محمد المترجم قبله يليه ابن محمد بن فقيرة
	299 - محمد الأمرانى
	300 - محمد الزهنى الزرهونى
	301 - محمد فتحا الأمرانى
	302 - محمد بن على النيار أبو عبد الله الأندلسى القص رى مولدا ومنشأ المكناسى دارا ووفاة
	303 - محمد بن محمد بن الجيلانى بن المعطى السقاط الأندلسى الأصل المكناسى
	304 - محمد بن عبد الله الغريسى المشرى الحسنى نزيل معسكر
	305 - محمد الخرزة
	306 - محمد بن عبد الله بن محمد الطاهر بن عبد القادر بن عبد الله بن فخر الملوك مولانا إسماعيل
	307 - محمد بن الأمين السيد المعطى المسطارى المكناسى النشأة والدار
	308 - محمد بن إدريس بن الطيب الواسترى المكناسى
	309 - محمد بن الخليفة التونسى الأصل المدني الدار، المغربى الرحلة والجوار
	310 - محمد بن العربى المنونى المكناسى الأصل والنشأة والدار والإقبال
	311 - محمد بن أحمد بن المكي السوسى
	312 - محمد بن محمد فتحا المنونى الحسنى المكناسى النشأة والدار والوفاة
	313 - محمد أبو عبد الملك بن زيدان
	314 - محمد أبو عبد الله السوسى الأصل
	315 - محمد أبو عبد الله الريفى
	316 - محمد بن الهادى فرموج الصنهاجى الأصل المكناسى النشأة والدار والإقبار
	317 - محمد بن المهدى المنونى الحسنى المكناسى
	318 - محمد بن الشريف الفقيه العدل مولاى عمر بن هاشم العلوى المدغرى
	319 - محمد بن سميه بن هاشم العلوى الحرونى المدعو الشيخ التيكر
	320 - محمد القصرى شيخنا أبو عبد الله العبدرى المكناسى الأصل والاستيطان
	321 - محمد بن عبد الواحد بن محمد بن محمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد
	322 - محمد بن محمد فتحا المتقدم الترجمة
	323 - محمد بن العباس المكناسى النشأة والدار والإقبار�����������������������������������������������������������
	324 - محمد بن أحمد حلام المكناسى
	325 - محمد يدعى منصور أبو منصور أبو عبد الله المرابط
	326 - محمد فتحا ابن عمنا مولاى على بن الكبير العلوى الإسماعيلى
	327 - محمد بن عبد السلام الطاهرى
	328 - محمد بن حمدوش المكناسى الخزرجى
	329 - محمد بن إدريس سميه بن عبد السلام ابن يوسف البوعنانى المكناسى النشأة والدار والإقبار������������������������������������������������������������������������������������������������
	330 - محمد أبو عبد الله الرجراجى المكناسى
	331 - محمد دعى حمود بن محمد بن العربي بن محمد فتحا بن العربي
	332 - محمد الشريف الأصيل ابن الحاج عبد الله بن البركة مولانا أحمد الوزانى
	333 - محمد بن أحمد أبو عبد الله الوزانى الأصل المكناسى الدار والإقبار
	334 - محمد اليزناسنى���������������������������
	335 - محمد غازى����������������������
	336 - محمد القباب������������������������
	337 - محمد بن عزوز�������������������������
	338 - محمد الغمارى�������������������������
	339 - محمد الإسحاقى��������������������������
	340 - محمد دادوش�����������������������
	341 - محمد الزرهونى الفقيه الأستاذ�����������������������������������������
	342 - محمد الزولاتى��������������������������
	343 - محمد الجرارى�������������������������
	344 - محمد اقلال�����������������������
	345 - محمد المطاعى�������������������������
	346 - محمد البوعصامى���������������������������
	347 - محمد بن محمد البوعصامى�����������������������������������
	348 - محمد مخلوف الأستاذ�������������������������������
	349 - مالك ابن العناية بن المفضل بن خدة الغرباوى الزاووى قرارا ومدفنا
	350 - المختار بن الحاج الحبيب الأجراوى
	351 - المختار بن الباشا عبد الله بن احماد السوسى الأصل
	352 - المكي ابن القاضى أبي القاسم العميرى
	353 - المكي بن المختار الحناش
	354 - المكي بن أحمد السوسى والد السيد فضول
	355 - المكي أبو زكرى المكناسى الأصل والدار
	356 - منانة مزوارة المكناسية
	357 - المصطفى الشريف العلوى المدغرى ابن محمد الكبير
	358 - المعطى بن العناية البخاري الغربوى السفيانى المعتكى من أولاد علال
	359 - المعطى الشاوى المسكينى القرقورى نزيل مكناسة
	360 - المعطى بن محمد بن الهادي بن عبود المكناسى
	361 - مغيث أبو الفضائل زغبوش القرشي
	362 - المفضل بن أحمد الفلوسى الزرهونى الوربى الأصل المكناسى النشأة والدار
	363 - المفضل بصرى������������������������
	364 - المفضل بن العدل الزكى السيد الهادي بن أحمد بن المجذوب صنو العارف بالله سيدي الطيب بن على بن عبد الرحمن بن على بن عزوز����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	365 - المفضل بن المكي بن أحمد السوسى
	366 - المستضئ بنور الله ابن السلطان الأعظم أبي النصر والفدا إسماعيل
	367 - مسلمة ويقال له بسلمة وسلامة ابن السلطان الأفخم أبي عبد الله محمد بن السلطان أبى محمد عبد الله ابن السلطان الأفخر أمير المؤمنين بالمغرب الأقصى أبي النصر إسماعيل الجد الأعلى����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	368 - مسعود الموقت ابن العلامة المشارك أبي محمد عبد القادر الطليطى الأندلسي
	369 - مسعود بن جلون
	370 - مسعود البريشى
	371 - المهدي الزريهنى بالتصغير
	372 - المهدي بن عبد المالك بن إدريس بن عبد المالك بن المنتصر
	373 - المهدي الكحاك
	374 - المهدي بن العلامة الخير الدين أبي محمد الطيب بن الصغير بصرى
	375 - المهدي قاضيها شيخ شيوخنا أبو عيسى ابن الطالب بن
	376 - المهدى بن على الإسماعيلى
	377 - المهدى بن فضول بصرى
	378 - موسى بن محمد بن معطى العبدوسى وبه عرف أبو عمران
	379 - موسى العزاف
	380 - موسى بن الحجاج أبو عيسى المكناسى
	381 - موسى بن علي الزرهونى
	382 - موسى بن أحمد بن مبارك
	383 - الموهوب بن الإدريس الشبيهي
	384 - المؤذن الكاتب

	حرف الصاد
	385 - صالح قاضيها أبو محمد بن القاضي أبي العباس أحمد بن أحمد الحكمى -بفتح الحاء والكاف���������������������������������������������������������������������������������������������
	386 - صالح بن العربى بن صالح الطليقى الحلمونى البخاري
	387 - صالح بن يوسف البخاري
	388 - الصديق البخاري الأجراوى

	حرف العين
	389 (أ) - عبد الله أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين السلطان الأعظم إسماعيل ابن أمير المؤمنين الشريف بن على الحسنى العلوى الينبوعى السجلماسى
	بحث اجتماعي
	خلفاؤه
	حجابه
	أطباؤه
	عماله
	قضاته
	محتسبوه
	نظاره
	آثاره
	ما خلفه من الأولاد
	وفاته
	بعض ما قيل فيه من المديح
	علائقه السياسية

	389 (ب) - عبد الله بن عمر بن هشام الحضرمى الأشبيلى القرطبى المعروف بعبيد
	390 - عبد الله بن حماد يعرف بابن زغبوش المكناسى النشأة والدار
	391 - عبد الله بن محمد بن عيسى
	392 - عبد الله بن أبى مدين الحاجب العثمانى
	393 - عبد الله بن الحسن اللخمى عرف بابن الأصفر
	394 - عبد الله بن حمد -بفتح الحاء والميم من غير ألف-
	395 - عبد الله بن العريف
	396 - عبد الله بن محمد بن موسى بن محمد بن معطى العبدوسى -بفتح العين وضمها- الفاسى المكناسى
	397 - عبد الله بن محمد اليفرنى
	398 - عبد الله الخياط����������������������������
	399 - عبد الله بن إبراهيم بن الجندوز
	400 - عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبود بن على بن عبد الرحمن بن أبي العافية المكناسى الشهير بابن القاضى
	401 - عبد الله مولى الرئيس الأوحد أبى عثمان سعيد بن حكم
	402 - عبد الله بن على المعروف بالحجام الصبيحى
	403 - عبد الله الجزار����������������������������
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